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โครงการรวมใจวลัยลักษณ์
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
………………………………………..
๑. หลักการและเหตุผล
ในช่วงระยะเวลา 26 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลั กษณ์มีบทบาทสาคัญในการผลิตบัณฑิต ที่มี
คุณภาพ ซึง่ มีงานทาร้อยละ 98.3 ทั้งยังได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการ และมหาวิทยาลัยมีบทบาทสาคัญ
ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีผลงานบริการวิชาการ
ที่โดดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้
มหาวิทยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ยั ง มีบ ทบาทส าคั ญ ในด้ า นการท านุบ ารุ ง ศิล ปะและวัฒ นธรรม ภายใต้วิสั ย ทั ศ น์
“เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล”
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกาลังเร่งขับเคลื่อนพันธกิจทุกด้าน เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ ชั้น
นาของประเทศ โดยดาเนินการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อ มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านระบบ United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากล และการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้นาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น Smart Classroom และ Smart Laboratory เพื่อมุ่งสู่การ
เป็น Smart University ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green University) ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การเสริ ม สร้ า งภู มิ ทั ศ น์ ที่ ส วยงาม ร่ ม รื่ น ประหยั ด พลั ง งาน
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีการนารถไฟฟ้าให้บริการขนส่งภายในแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
(Smart Mobility) เพือ่ มุ่งสู่ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ (Land of Glory)
ในปี พ.ศ.2559 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น โครงการก่ อ สร้ า งโรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นโรงพยาบาลหลักของภาคใต้ตอนบน ขนาด 750 เตียง งบประมาณกว่า 5,000
ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย (Smart Hospital) รองรับผู้ป่วยประมาณ 1 ล้านคนต่อปี และมี
คลินิกรักษาโรคที่ซับซ้อนเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ครบวงจร รวมทั้งเป็นสถานที่รองรับการเรียน การ
สอน การวิจัยที่สาคัญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้ก้าวทันต่อพัฒนาการทางการแพทย์ของโลก โดยปัจจุบัน
กาลังก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปการ ระยะที่ 1 บนพื้นที่ทั้งหมด 405 ไร่ งบประมาณ
2,128
ล้านบาท ปัจจุบันได้เปิดให้บริการเป็นทางการระยะแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา และในปี
2564 จะเปิ ดให้ บ ริ การจ านวน 420 เตียง เพื่อให้ บริการแก่ประชาชนที่จะมาใช้บริการปีล ะประมาณ
500,000 คน ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรลุตาม
เป้าหมายจึงจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ดังนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้ ทาโครงการ“รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ” ผ่านการถ่ายทอดสดรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9
MCOT HD (30) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.00 - 23.30 น. ดังนั้น เพื่อสร้างความร่ว มมือ
การสนั บ สนุ น แหล่ ง ทุ น จากศิ ษ ย์ เ ก่ า บุ ค ลากร องค์ ก ร หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
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ในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็น
สถาบันการศึกษาชั้นนาที่มีคุณภาพของประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อระดมทุนหารายได้สมทบทุนการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้
1) การพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2) การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3) การพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านอื่นๆ เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีคุณภาพ
2.2 เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงภารกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในรอบ 26 ปี
3. วิธีการสนับสนุนโครงการ
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสนับสนุนโครงการโดยร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อ
พัฒนาศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” ผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
ชื่อบัญชี
ธนาคาร
๑. กองทุนรวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาศูนย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา
การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
๒. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าศาลา
๓. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเทสโก้โลตัส ท่าศาลา

เลขทีบ่ ัญชี
828-0-95771-5
302-2-47061-1
997-207660-2

โดยส่งเอกสารการโอนเงิน ชื่อและที่อยู่ สาหรับการออกใบเสร็จและจัดส่งมาที่ นางจันทร์จิรา ศรีราพร
ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 3717 โทรสาร 0 7567 3719
E-mail : junjira.wu@gmail.com สามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 0 7567 3165-7
ผู้ประสานงาน : นายปิยวัชน์ คงอินทร์ 083 1904 570
นางสาววิลัญสิรี ธรฤทธิ์ 083 6435 715
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4. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการสนับสนุนบริจาคเงิน
4.1 กลุ่มผู้สนับสนุนทั่วไป วงเงินน้อยกว่า 100,000 บาท
จานวนเงินที่สนับสนุน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
ใบเสร็จรับเงินลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
ตัวอักษรวิ่งในรายการ
พิธีกรอ่านชื่อในรายการ
เกียรติบัตร
โล่ประกาศเกียรติคุณ
ชุดพระเครื่อง พระมิ่งมงคลสมเด็จพระศรีธรรมโศกราช

น้อยกว่า 3,000 บาท 3,000 บาทขึ้นไป

5,000 บาทขึ้นไป

10,000 บาทขึ้นไป

50,000 บาทขึ้นไป








































4.2 กลุม่ ผู้สนับสนุน วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป ได้รับสิทธิประโยชน์ในข้อ 4.1 (ลาดับที่ 1 - 5) และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ดังต่อไปนี้
จานวนเงินที่สนับสนุน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
มอบป้ายในรายการ
ขอบคุณใน End Credit ท้ายรายการ
ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ (VIP Dinner)
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ท้าวจตุคามรามเทพ รุ่น เศรษฐีนับทรัพย์
รับพระราชทานโล่กิตติการ
รับพระราชทานเข็มกิตติการทองคา

100,000 บาท
ขึ้นไป

300,000 บาท
ขึ้นไป

500,000 บาท
ขึ้นไป

1,000,000 บาท
ขึ้นไป

10,000,000 บาท
ขึ้นไป
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